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Kære medlemmer af Herluflille Møllelaug
Et hurtigt besøg på hjemmesiden afslører ubarmhjertigt, at der er gået et helt år siden sidste
nyhedsbrev, OG at vi frejdigt lover at udkomme med 2-4 breve om året. Så der er al mulig grund til
at undskylde forsømmelsen samt at ile med de seneste informationer. Men som det vil fremgå af
nedenstående, har bestyrelsen bestemt ikke ligget på den lade side!

Status med byggeriet
Hatten står på jorden, og den er ved at være færdig fra
møllebyggerens hånd/hænder. Det skal forstås sådan, at
Michael (møllebyggeren, junior) ikke mente sig i stand til
at forsyne hatten med pap. I stedet har vi fået et ganske
favorabelt tilbud fra en tagdækker i Vetterslev, som vi
har taget imod. Det betyder, håber vi, at der kommer to
lag tagpap på inden udgangen af november.
Inde i møllen skal der sættes kamme i hathjulet og
stjernhjulet, og kværnene skal sættes på plads. Vi har
allerede fået en kværnsten fra Vindeby Mølle (foræring),
og nu har vi fået tilbudt endnu en fra Majbølle Mølle.
Vingerne er ikke nået længere end til Stenskoven, dvs at
lærketræerne er fældet, men at vi ikke har pengene til at
sætte arbejdet i gang (se også afsnittet om økonomi)

Økonomien, herunder ny bankforbindelse
Vi har skiftet Maxbank ud med Sparnord, som er blevet vores nye hovedsponsor. Vi har sendt en
byge af ansøgninger til store og små fonde. Til nu har vi ”kun” fået tilsagn om kr. 50.000,00 fra
Rich. G. Nielsens Fond og andre 50.000,00 fra Næstvedegnens Landbrugsfond, men vi har gode
grunde til at forvente flere midler.
Den sidste regning fra møllebyggeren er så stor, at den kun lige kan betales af kassebeholdning plus
de sidste penge fra Realdania.
Derfor må vingerne vente, fordi bestyrelsen som bekendt ikke må gældsætte Møllelauget.

Andre møllefolk
Vi har oplevet stor opmærksomhed fra andre møllelaug – og STOR hjælpsomhed! Som nævnt
ovenfor de to gaver (kværnstene) Desuden råd og vejledning, når det har været nødvendigt, og så
har vi haft besøg. Vindeby Mølle (den på Lolland), Løve Mølle og Østofte Mølle. Det er festligt
udover det sædvanlige, når der kommer sådan en busfuld glade møllefolk med madkurv og
hjemmelavede snapse. Det inspirerer til genvisit, så giv lige bestyrelsen et vink, hvis du/I vil
inviteres med, når vi til forår/sommer planlægger besøg på vores ”søster-møller.”

Julen
Det er efterhånden blevet en tradition, at Esther tænder (jule)lys i møllen og lader en enkelt nisse
husere. Ligeledes vil Helge sørge for, at sælge julegraner fra møllen. Det kan kun lade sig gøre pga
stor velvilje fra Bent & Susanne Jeppesen på Tybjerggård.
Generalforsamling
Til foråret prøver vi at forny os i forbindelse med generalforsamlingen, som er planlagt til 4/3-08
kl. 19. Vi har lånt lokaler i Café Rejseladen, Storegade 2, Glumsø.
Møllelauget er vært hvad angår kaffe/kage, og derudover kan man købe øl/vand til caféens alm.
priser.
Mht dagsorden og dirigent gør vi ganske som vi plejer, idet Finn Mogensen har lovet at styre
ordene.
På valg er: Edel Larsen og Per Gliese.
Fremtiden
Med henblik på ”det arbejdende museum” har vi fået en udmærket aftale med Næstved Kommune.
Det er ikke sandsynligt, at vi ”kommer på finansloven” i kommunen. Der er ikke ret mange kulturpenge at gøre godt med i 2008. Men det ligger fast, at kommunen er glad for at have os og vil lave
reklame for os både i turistbureauet, på kommunens hjemmeside og via Næstved Museum, som i
øvrigt vil bistå med råd og dåd.
Futura Centret i Næstved har ydet værdifuld rådgivning mht at søge fonde.
Ingen i bestyrelsen tør spå, om vi bliver færdige i det nye år. Så derfor må vi nok nøjes med at
fastslå, at vi helt sikkert kommer et pænt stykke videre mod målet i 2008.
Vores kræfter og entusiasme er usvækket.

Husk…..
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